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Van de voorzitter. 
 

Korona… 
Wat kan het verschil van 1 letter een verschil in smaak zijn. De smaak van de aardbei 
is heerlijk zoet, de kleur dieprood. Staat met een zekere regelmaat bij ons op tafel. 
Tussen de andere producten die lokaal geteeld, geproduceerd zijn en in de Altena 
Box zelfs thuisbezorgd kunnen worden. Een prachtig initiatief! Korte Keten in en uit 
onze streek. 
Een verschil van 1 letter, een verschil in ordening van de maatschappij. Emoties 
kunnen heen-en-weer gaan; een wandeling of fietstocht in onze omgeving kan een 
goede remedie zijn. We leven in een prachtig gebied, waar we niet altijd de 
schoonheid meer van zien. Omdat het zo gewoon lijkt. Linten aan dijken, linten aan 
wegen, fietspaden, wandelpaden. Weilanden, bewerken van akkers; alles in het teken 
van een nieuwe oogst, nieuwe wintervoorraad. De cyclus van de landbouw, natuur 
behoudt zijn loop. Kijk opnieuw naar de schoonheid. 
Naast akkers, weilanden en in bermen ontstaan steeds meer akkerranden. Soms met 
bloemen, soms met wintervoedsel. Het landschap ontwikkelt mee met de 
kennisontwikkeling, via de weg van de geleidelijkheid. 
 
Het verschil van 1 letter. De ‘C’ heeft veel in een ander tempo geplaatst, in een ander 
perspectief. Het (opnieuw) zien van de schoonheid in de gemeente Altena is wat wij u 
toewensen! 

 
 
Groet, 
 
Minette Straver - van de Wetering/voorzitter 
 
 

 
 
Bloemenranden 2020. 
 
 

Dit voorjaar zijn vele extra kilometers bloemenranden langs boerenland ingezaaid. Het 
succes van een bloemenrand is van vele factoren afhankelijk. De kwaliteit en voorbewerking 
van de grond, grondsoort, zaaimoment, en vooral de weersomstandigheden tijdens en na het 
zaaien, bepalen of de rand wel of niet volledig ontwikkelt. Laten we dus hopen dat de 
randen, ondanks de droge omstandigheden, tot volle bloei komen deze zomer!  

Mede tot stand gekomen m.m.v. onderstaande deelnemers. 

 

Parallelweg Genderen                                                        (fam. van der Beek)                                       

Midgraaf Almkerk                                                                (fam. van Bragt-den Dekker)                                      

Hankse Buitenkade Nieuwendijk                                        (fam. de Graaf  Bodemtrouw Hank)               

Parallelweg Giessen                                                           (fam. de Graaff  Babyloniënbroek)    
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Hillsestraat Babylonienbroek                                  (fam. van Andel, Zorgboerderij den Hill) 

Nathalsweg Hank                                                   (fam. Leemans  Hank)         

Nieuwesteeg   Genderen                                        (fam. Mouthaan/Verschoor)                                          

Emmickhovenseweg/Hoekje Almkerk                     (fam. Oomen  Raamsdonk)      

Grote Waardweg   Werkendam                              (fam. Pruissen Werkendam)                   

Eindsestraat  Drongelen                                         (fam.  v.d.Schans Drongelen)            

Heulstraat Waardhuizen/Uitwijk                             (fam..Schouten  Waardhuizen)              

Uppelsehoek  Almkerk                                           (fam. Snoek  Almkerk)                       

Meeuwensesteeg/Hillsestraat  B.Broek                 (fam. van Suijlekom  Almkerk)                  

Middelvaart  Woudrichem                                      (fam. van Vugt Woudrichem)  

 

Dit jaar is het bloemenmengsel vernieuwd; met veel zorg is een nieuw mengsel 
samengesteld door onze vrijwilligster Lilian Pruissen i.s.m. zaadspecialist natuurmengsels 
van zaadhandel Neutkens. Onderstaand de toelichting van Lilian over de totstandkoming van 
het vernieuwde ‘Altena-mengsel’            

 

 

Vernieuwd bloemenmengsel voor verbetering biodiversiteit 

 “ANV Altena Biesbosch maakt de streek b(l)oeiend” 

De opzet van de bloemenranden was  om ons mooie agrarische buitengebied nóg 

aantrekkelijker te maken voor fietsers, wandelaars en iedereen die er graag erop uit trekt in 

Altena. Gezien de vele positieve reacties die we elk jaar ontvangen, wordt dat zeer 

gewaardeerd en willen we daar ook graag mee doorgaan. 

Als Agrarische Natuurvereniging zien wij ook het belang van het bevorderen van de 

biodiversiteit. Al enige tijd wordt gesproken over een grote achteruitgang van het aantal 

insecten, waar diverse oorzaken aan ten grondslag liggen.                 

Het bloemenmengsel dat we de afgelopen jaren gebruikten voor de bloemenranden was in 

de eerste plaats opvallend kleurig en fleurig. Honingbijen zijn niet zo kieskeurig, zij halen hun 

nectar bij alles wat beschikbaar is. Maar voor met name de wilde bijen, zweefvliegen en 

andere belangrijke insecten, zaten er niet de meest geschikte “waardplanten” in dit mengsel: 

planten die juist voor deze soorten de functie van “gastheer” kunnen vervullen. Zij zijn 

namelijk grotendeels afhankelijk van inheemse planten, soorten dus die van nature in ons 

land voorkomen. 

Om deze reden stapten wij dit seizoen 2020 over naar een speciaal voor de ANV Altena-

Biesbosch samengesteld mengsel van maar liefst 19 soorten bloemen. Op 3 soorten na 

bestaat dit nieuwe bloemenmengsel volledig uit inheemse, wilde bloemensoorten.                                                                                                                                  

De reden dat er 3 soorten niet inheems zijn, is om het dit jaar nog als een soort 

overgangsjaar te zien; we willen er namelijk zeker van zijn dat er genoeg kleur en continuïteit 

in de bloei van de randen te zien is. Als dit jaar blijkt dat de inheemse soorten hun functie 
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zowel als waardplant en in kleur prima vervullen, dan wordt het mengsel volgend jaar 100 % 

inheems. Nou ja, om heel eerlijk te zijn, blijft er dan een klein procentje over; want boekweit 

is een waardevol blijvertje vanwege de zeer vroege bloeitijd en vervult dus een speciale rol. 

 

__________________________________________________________________________ 

Uitdeelactie 2020 

In onze voorbereiding dachten we er goed aan te doen het aantal kilogrammen om uit te 
delen te verdubbelen. Het bleek een te bescheiden gedachte. De belangstelling overtrof 
onze verwachtingen. Wat een pracht aan bloemenranden zal dit brengen!  
 
We wijzen nog op het belang van water geven zoals op onderstaande foto die  
we al kregen toegestuurd. 
 

 

 

Inzenden foto’s 

Het lijkt ons leuk als u evt. vorderingen (mogen ook mislukte pogingen zijn)  
en/of resultaat met ons wilt delen! 

Stuur uw foto naar: info@anv-altena-biesbosch.nl 

 

 

 

 

mailto:info@anv-altena-biesbosch.nl
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Ook in Genderen bij Brabant Water is weer een bloemenmengsel ingezaaid met steun van 

Syngenta. 

 

 

Bovendien is in Almkerk langs de Alm, op initiatief van burgers een bloemenrand ingezaaid. 

Hieraan hebben gemeente, waterschap en onze Agrarische Natuurvereniging en natuurlijk 

de bewoners hun medewerking verleend. Hierover in een volgende nieuwsbrief meer. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Speciale zaaimachine voor zonnebloemen. 

Puur uit Altena (samenwerking van ANV – ZLTO- en de streekproducenten) probeert elk jaar 
boeren te interesseren om zonnebloemen te zaaien langs hun maisland. Ook dit jaar is dit 
weer bij diverse percelen gebeurd. Hiervoor is een speciale machine ingezet en hopelijk is 
ook hiervan het resultaat deze zomer te zien. 
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_________________________________  
 

Grip op water. 

 

Als Agrarische Natuurvereniging zijn wij gevraagd of  'Grip op water Altena' een onderdeel 
van onze vereniging kan zijn. 

Samen met gemeente en waterschap willen wij ons hiervoor gaan inzetten. Het feit dat bij 

Grip op Water zowel gemeente als waterschap en inwoners aangesloten zijn, kan een 

meerwaarde zijn wanneer het gaat over zowel het beperken van wateroverlast als over het 

omgaan met droogte.  

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp, laat het ons weten! 

Voor meer informatie (o.a. ook over weer- en waterwaarnemingen in Altena) kunt u terecht 

op de site van grip op water: www.gripopwater.nl  

Wanneer de mogelijkheid er is om weer een ledenbijeenkomst te organiseren, staat de 

overdracht van  ‘grip op water’ op de agenda. 

__________________________________________________________________________ 

Werkgroep streekproducten  

 

 

De streekproducenten,  boeren en tuinders die verenigd zijn in 'Puur uit Altena' bezorgen hun 
producten zoals groenten, fruit, vlees, kaas en eieren enz. bij u thuis. Box zelf samen te 
stellen. 

http://www.gripopwater.nl/
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www.puuruitaltena.nl  

 

___________________________________________________________________ 

Landschap en landbouw. 

 

Afgelopen februari waren we als ANV aanwezig bij het debat over “Landschap en Landbouw” 
georganiseerd door Progressief Altena op de Campus in Almkerk. Buitenlui, burgers en 
boeren waren vertegenwoordigd. Aanwezigen gingen met deskundigen in gesprek over 
vragen rondom landschap, bodemgebruik en voedselproductie om zich zo te verrijken met 
de inzichten en ervaringen van de ander. Top! Tof! Het was een mooie avond van 
uitwisseling en begripsvorming over-en-weer. 

_________________________________________________________________________ 

Bermen maaien buitengebied. 

Door de gemeente wordt bij het maaien van de bermen gekeken naar het belang van 
biodiversiteit. Natuurlijk worden daarbij andere belangen zoals die van de landbouw niet uit 
het oog verloren en wordt overlegd met  ANV, ZLTO en Altenatuur. 

Op de gemeentepagina vindt u enkele aanpassingen in het maaibeleid en een planning van 
de maaiwerkzaamheden. 

________________________________ 

Weidevogelbeheer. 

Met een nat begin, dat snel omsloeg in een droog schraal weertype, met daar overheen een 

coronacrisis begon het voorjaar van 2020 niet al te veelbelovend. Kievitsnesten zijn er echter 

voldoende. Ze worden niet allemaal gevonden, omdat de vrijwilligers wat later begonnen zijn 

http://www.puuruitaltena.nl/
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met inventariseren (ivm corona). Over de kuikenoverleving van de kievit zijn er wel zorgen, 

Als kuikens uit het ei komen, is er nauwelijks voedsel en vocht op de droge akkers te vinden. 

De her en der aangelegde Plas- Dras percelen zijn vandaag de hotspots in de polder van 

Altena voor weidevogels. Dat is ook te zien in de tellingen. De grutto zien we op steeds meer 

plaatsen in de polder. 

 

Met de campagne ‘kuikens in het land, poes in de mand’ worden kattenbezitters opgeroepen 

om hun huisdieren 's nachts binnen te houden. Zij vormen namelijk een groot gevaar voor de 

kuikens van de weidevogels. Daarnaast is het ook van belang honden aan de lijn te houden 

tijdens een wandeling in het buitengebied. 

Verhaal uit de praktijk: De vrijwilligers van de weidevogelgroep zijn voordat de boer zijn gras 

ging maaien het veld in geweest, de nesten gevonden en gemarkeerd. Boer en vrijwilliger 

informeren elkaar hierover. Zittend aan een kop koffie, een gekrijs uit het veld! Een van de 

aanwezigen roept, dit is het alarm van een vogel welke zijn nest beschermt…. Het gras staat 

nog vast, de boer en zijn maaier zijn nog thuis…Helaas, gebiedsbewoners in het veld 

kunnen ook een bedreiging zijn..    

______________________________ 

# Trots op de boer. 

 
Boeren, boeren en nog meer boeren. Je kan het nieuws niet aanzetten of het gaat over de 
boeren, maar hoe zit het eigenlijk met de agrarische ondernemers bij ons in de streek? 
 
Daarom komt Het Kontakt met het magazine #trotsopdeboer, dat in juni in Altena huis aan 
huis verspreid gaat worden.  Hierin neemt men een kijkje bij de boeren bij ons in de buurt. en 
is te zien hoe hun dag eruit ziet, hoe het nou eigenlijk zit met de toekomst van hun bedrijf. Er 
wordt ook een artikel gewijd aan de unieke samenwerking tussen de agrariërs en 
natuurverenigingen in Altena. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Oproep!  

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van agrarisch natuur binnen de gemeente Altena? Wilt u 
ook een verbinder zijn in de samenwerking tussen de gebiedspartijen in de gemeente 
Altena? Wij vinden een uitbreiding met bestuursleden of leden die willen zorgdragen voor 
een bepaald onderdeel heel fijn.  

Graag horen wij van u, als u hieraan een bijdrage kunt/wilt leveren. 
 

 

 

Het collectief heeft ook een lente 2020 nieuwsbrief uitgebracht die u kunt lezen via deze link 
https://anbbrabant.nl/nieuwsbrieven-archief/ 
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Ruiterpaden. 

 
De routes liggen er goed bij en zijn dit voorjaar door de werkgroep gecontroleerd. 
Door andere partijen is ookveel werk verzet, zoals het plaatsen van carterbrekers en her en 
der zijn er nog men- passages aangelegd. 
 
De route bij het Pompveld wordt nog aan gewerkt maar zal naar verwachting deze zomer 
ook klaar zijn en worden opengesteld. 
 

 
 
 

 
 
 
Wandelpaden. 
 

Onderhoud van de wandelpaden op de openbare delen is een grote zorg voor de ANV. Als 
ANV willen we blijven zorgdragen voor een goede toegankelijkheid van de wandelpaden, 
middels bewegwijzering, poortjes, het in de vaart houden van het trekpontje etc. Ons budget 
hiervoor is helaas niet toereikend. Onze hoop is gevestigd op de Stimuleringsregeling 
Landschap, welke in ontwikkeling is. Laten we hopen op een positieve uitslag. 
 
 

 

 

 

Regelmatig willen we u ook op de hoogte houden van activiteiten en nieuwsberichten via facebook. 

U kunt ons volgen via Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch of Puur uit Altena. 
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Uitvoering AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)  
  
Wij gaan ervan uit dat u prijs stelt op toezending van de nieuwsbrief van onze ANV via de e-mail. 
Wilt u echter onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden door een mail te 
sturen naar info@anv-altenabiesbosch.nl. 
 

 
Redactie nieuwsbrief 
 
Als lid of werkgroep kunt u berichten aanleveren voor de nieuwsbrief, via het secretariaat van de 
ANV Altena-Biesbosch. 
e-mail: info@anv-altenabiesbosch.nl 
 

 

mailto:info@anv-altenabiesbosch.nl

